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Fundacja Lubię Pomagać                              Grupa Open Space Polska

Zapraszamy na 

 „Open Space o Open Space”

- szkolenie, podczas którego poznają Państwo Open Space Technology - metodę 
prowadzenia spotkań i konferencji dla dużych grup oraz możliwości jej wykorzystywania 

w swojej firmie, gminie, urzędzie czy organizacji.

Zapraszamy 
osoby pracujące z grupami, trenerów, nauczycieli, koordynatorów zespołów, menedżerów 

oraz wszystkich zainteresowanych metodą pracy, która:

• zawsze działa, 

• nie ma referentów, zaplanowanych wykładów czy oficjalnych wystąpień, 

• nie ma „nauczających” i „słuchających”, ale są kreatywni, otwarci, odpowiedzialni 
uczestnicy, którzy sami o wszystkim decydują i rozmawiają o tym, co dla nich 
naprawdę jest ważne. 

Kiedy wykorzystujemy Open Space?

• gdy  poszukujemy  nowych  i  bardziej  efektywnych  sposobów,  by  zająć  się  kompleksowymi 

tematami; 

• gdy tematy te niosą ze sobą możliwość wywołania jakiegoś konfliktu; 

• gdy nikt nie zna odpowiedzi na stawiane pytania; 

• gdy podjęcie problemu wymaga zaangażowania się w dyskusję coraz większej grupy osób.

Dlaczego Open Space? Dlatego, że:

• integruje grupę 

• motywuje do twórczej pracy 

• daje wolność wyboru interesującego tematu 

• zachęca do samoorganizacji i przejmowania odpowiedzialności
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Kto już skorzystał z Open Space Technology?

Metoda  angażuje  wszystkich  uczestników  w  bezpośredni  dialog  i  doprowadza  do  prawdziwych 
wniosków. Używana jest w 140 krajach świata (www.openspaceworld.org), w Polsce znana od 9 lat.  
W tym czasie skorzystały z niej organizacje, szkoły, uczelnie, firmy, samorządy itp., w tym m.in.:

• Novartis Poland

• Eurodesk Polska

• Ahold Polska Sp. Z O.O. – Hypernova

• Zarząd Główny PCK

• Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"

• Ośrodek Badań Młodzieży

• Centrum Terapii Autyzmu "Alpha"

• "Klub 13 Muz" Dom Kultury w Szczecinie 

i Make it Funky Production

• Fundacja Hospicyjna

• Fundacja Habitat for Humanisty

• Fundacja Salvatti.pl

• Generalny Sekretariat ds. Apostolstwa SAC

• Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

• Urząd Marszałkowski Województwa 

Zachodniopomorskiego

• Urząd Miejski Wrocławia

• Zakład Psychologii Osobowości KUL

Termin: 28 maja 2011 r., godz. 9.00 – 18.00

Miejsce: Gdańsk, ul. Kopernika 6, sala konferencyjna Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC.

Program: szkolenie składa się z trzech głównych części:     

• przygotowanie: sformułowanie głównego tematu

• Open Space: główna część szkolenia

• podsumowanie wraz z omówieniem metody

Prowadzący: Piotr Banach - facylitator Open Space Technology, założyciel Grupy Open Space Polska, 
posiadający największe w Polsce doświadczenie w tym zakresie, coach specjalizujący się w Personal/Life 
Coachingu;  doradca  systemowy w zakresie  rozwoju  organizacji;  teolog.  Prowadził  wiele  konferencji 
Open Space, sesji doradczych, szkoleniowych i coachingowych w Polsce oraz w Austrii, Niemczech,  
w Portugalii, we Włoszech, na Słowacji i Ukrainie. Posiada 20-letnią praktykę pracy z ludźmi i w rozwoju 
organizacji.

Koszt  szkolenia:  330  zł/osoba.  Cena  obejmuje  udział  w  konferencji,  materiały,  obiad,  napoje  
                              i przekąski.

• dla osób, które zgłoszą się i dokonają wpłaty za udział do 12.05.2011 r., opłata wynosi 290 zł.

• dla osób, które brały już udział w Open Space i mają dokumentację ze spotkania, opłata wynosi 
290 zł.

Informacje i zapisy: Anna Janowicz: email: a.janowicz@lubiepomagac.pl; tel. kom.: 668 450 742

Więcej informacji o Open Space Technology: www.openspace.pl
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W open space nie ma przerw! 
Jest za to „prawo dwóch stóp”, 
dzięki któremu open space to 
jedna permanentna przerwa

mailto:a.janowicz@lubiepomagac.pl
http://www.openspaceworld.org/
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Formularz zgłoszeniowy: „Open Space o Open Space”

Imię i nazwisko 

Adres do korespondencji 

Telefon kontaktowy 

e- mail 

Dane do faktury 

Uwagi

Zobowiązuję się dokonać płatności za udział w szkoleniu „Open Space o Open Space” 
przelewem na wskazane konto: 

Fundacja Lubię Pomagać, ul. Chodowieckiego 10, nr konta: BOŚ SA o/ Gdańsk  
98 1540 1098 2109 5554 6162 0005

(tytułem: „openspace, imię i nazwisko” ), w terminie: do 19 maja 2011 r. 

*  W przypadku zbyt niskiej frekwencji organizator ma prawo odwołać szkolenie.

**  W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na pięć dni przed szkoleniem organizator 
nie zwraca wpłaconej kwoty

***  Zgłoszenie prosimy wysłać faxem na nr: (058) 345 90 60/ lub mailem: 
a.janowicz@lubiepomagac.pl 

    
         ………………………………………                                           ………………………………

                     Data                                                                                     Podpis uczestnika
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